
Olá!

Conheça as vagas disponíveis no Grupo de Trabalho Apoio aos Conselhos Municipais.

Precisa de mais informações sobre os Programas em andamento, atividades, competências 
e tempo de dedicação? É só acessar o resumo que elaboramos.

Quer fazer parte do OSBI? Baixe o Requerimento de Adesão – Associado(a) Voluntário(a)
Preencha o Requerimento, assine e envie para itabira@osbrasil.org.br com o assunto: 
Termo Voluntário + seu nome

Agradecemos o interesse e aguardamos o seu contato! Atenciosamente,

https://itabira.osbrasil.org.br/wp-content/uploads/sites/99/2021/03/Programas-OSBI-resumo-de-atividades.pdf
https://itabira.osbrasil.org.br/wp-content/uploads/sites/99/2021/03/2021-Req-Adesao-Voluntario-OSBI.pdf


BENEFÍCIOS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO

– Trabalho objetivo, com utilização de metodologia própria

– Pode ser realizado à distância

– Esporádico, dependendo da publicação dos editais pelos órgãos públicos

– Não há emissão de pareceres: com base em seu conhecimento técnico, o(a) voluntário(a) 
emitirá opinião, contribuindo para a análise final, elaborada e assinada pelo OSBI

– Aplicação do conhecimento acadêmico: “aprender fazendo”

– Oportunidade de aprender sobre licitações, cidadania, controle social, orçamento público, educação fiscal.

– Diferencial no mercado de trabalho: tanto para trabalhar em órgãos públicos quanto em empresas privadas

– Possibilidades de ampliação da rede de relacionamentos

– Up grade no currículo: atualmente, empresas valorizam bastante o trabalho voluntário

– Exercício efetivo da cidadania: participação ativa na gestão dos recursos públicos
– Experiência pessoal enriquecedora: senso de utilidade, trabalhar pelo coletivo, maior sensibilidade às 
demandas dos outros.



GESTÃO PÚBLICA  Programa Apoio aos Conselhos Municipais



APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 

JUSTIFICATIVA:  Os Conselhos Municipais são poderosos instrumentos de controle social, 

instituídos pela CF 1988. Compostos paritariamente por representantes do governo e da 

sociedade civil, possibilitam aos cidadãos participação ativa no processo de criação, 

implementação e fiscalização das políticas públicas municipais. 

Em Itabira existem 21 Conselhos ativos (dados agosto/2021). 

“Todos eles atuam como poderosos instrumentos de controle social?”: a partir deste 

questionamento, o OSBI fará diagnóstico da organização e funcionamento de cada um    

deles e, de acordo com os resultados, oferecerá apoio aos Conselhos para que atuem 

“como poderosos instrumentos de controle social”.



Apresentação do  
OSBI e da 

metodologia do 
trabalho 

Apoio e 
acompanhamento 
da implementação 

das ações 

Compilação dos 
Diagnósticos e Propostas de 
Ação de todos os Conselhos 

em documento único 

Entrega do 
documento aos 

agentes envolvidos

– Diagnóstico  
– Propostas de Ação 

Apresentação e 
discussão dos 

resultados com cada 
Conselho

– Questionário
– Entrevista  

– Análise Documental 

Apresentação do  
documento final aos 

Conselhos e à 
comunidade

AÇÕES DO OSBI 
Definição de agenda 
de implementação 

das ações 



RESPONSABILIDADE

CONHECIMENTOCOMUNICAÇÃO

O OSBI ATUARÁ 
EM TRÊS 

DIMENSÕES



CARGO VOLUNTÁRIOS(AS) para atuação no PROGRAMA “APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS”

EMPRESA Observatório Social do Brasil Itabira

LOCALIDADE Trabalho remoto e/ou trabalho presencial  (acompanhamento das reuniões mensais)

TIPO Trabalho voluntário – não remunerado 

DESCRIÇÃO

20 VAGAS para trabalho voluntário – não remunerado

Atividades: 

–Analisar a documentação dos Conselhos Municipais de Itabira MG (normativos, atas, regimento interno) para

elaboração de Diagnóstico e de Propostas de Ações nas 3 dimensões (inicialmente, em 6 Conselhos piloto)

– Acompanhar, por meio de check list, as reuniões mensais/virtuais dos Conselhos.

Competências: 

– Disposição para adquirir conhecimentos sobre estrutura e funcionamento de Conselhos Municipais

– Interesse e habilidade em pesquisas na internet

– Raciocínio lógico e analítico

– Interesse por leitura de documentos (normativos, atas, regimento interno) com foco em análise e extração

de dados relevantes

– Utilização de Word e Excel

– Pró-atividade, comprometimento

Dedicação:

– Disponibilidade de tempo estimada: A PARTIR DE 4 HORAS/MÊS.



@osbitabira

@osb-itabira

@osbitabira

www.itabira.osbrasil.org.br

(31) 3840-5533 

itabira@osbrasil.org.br

CONHEÇA, ACOMPANHE E COMPARTILHE O NOSSO TRABALHO!

E VEM COM A GENTE!!!

(31) 98799-0466


